ACTA REUNIÓ NOVEMBRE COMISSIÓ DISTRICTES 1 i 2

Data: Dimarts 12 de novembre, 18h.
Espai: Casal Pere Quart
Assistents: Mariona Alcantara, Sara Amkrched, Amanda Avaria, Berta Fité, Jan Gandoy,
Vinyet Garcia - DISTRICTE 1
Anna Clarena, Andreu López, Hugo Maza -DISTRICTE 2
S'excusen: Laia Baró - DISTRICTE 1
Roger Farell, Angelina Lijeron, Jordi López, Marina Massa - DISTRICTE 2
Ordre del dia/temes a tractar:
● Treballar el projecte sobre els Drets Universals del Infants.

● Assignació de càrrecs per a les activitats dels actes del DUDI

Acta de la sessió/Temes tractats:
Per començar, comentar que en aquesta sessió no va poder assistir l'Emilio com a
dinamitzador membre de l'equip del consell i en el seu lloc va assistir el Carles com a
substitut.
La sessió va començar amb el recordatori de què aquesta era l'última sessió abans de l'acte
del DUDI al plenari i per tant, s'havia de concloure tota la feina pertinent per a les activitats
que es realitzaran posteriorment.
Primer de tot, es va fer un breu repàs, dels horaris dels diferents actes d'aquest mes: Sessió
plenària del C.I.S el 20 de novembre i la commemoració del DUDI el 16 de novembre, també
es varen cocretar assistents que anirien a l'acte del dissabte dia 16 a la plaça del Doctor
Robert i que s'encarregarien de la lectura del manifest del CNIAC (el qual es va dividir en 9
apartats en total per a realitzar la lectura).
Així doncs, primer es van repartir les assignacions dels responsables i suplents per al
dissabte 16 sent així:

-Responsables de la lectura del manifest: Sara (apartat 6a), Laia (apartat 4) i Ainoa (apartat
2).
També es van repartir còpies del manifest, per tal que els infants, se'l poguessin mirar

prèviament a l'acte.
Després, es va fer novament la repartició dels encarregats de les tasques a realitzar pel
plenari del dia 20 de novembre, ja que hi havia consellers i conselleres que havien
comunicat que no podrien assistir a l'acte. Aquests càrrecs estan repartits entre tots els
infants del consell d'infants de Sabadell i per tant els consellers dels districtes 1 i 2 es van
assignar de la següent manera:

- Responsables per a l'explicació del projecte de les bústies de suggeriments: Jan Gandoy.
- Suplent per a l'explicació del projecte de les bústies de suggeriments: Mariona Alcántara.
- Responsable de l'explicació del projecte de camins escolars segurs: Vinyet Garcia.
- Suplent de l'explicació del projecte de camins escolars segurs: Anna Clarena.
- Responsable de la lectura del manifest del CNIAC: Laia Baró (apartat 4).
- Suplent de la lectura del manifest del CNIAC: Sara Amkrched
- Responsable de la lectura dels Drets Universals dels infants: Amanda Avaria (dret 1),
Vinyet Garcia (dret 3) i Mariona Alcàntara (dret 7).
- Suplents de la lectura dels Drets Universals dels infants: Anna Clarena, Jan Gandoy i
Andreu López.
- Responsables de representar les ombres xineses: Laia Baró i Sara Amkrched.
- Suplents de representar les ombres xineses: Roger Farell, Hugo Maza, Jordi López i Berta
Fité.

Seguidament es va realitzar un esquema a la pissarra amb els 3 drets que havien de
treballar els infants, conjuntament amb les figures que s'havien d'elaborar per a cada un dels
drets.
Els quals eren:

- Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.
- Dret a un nom i a una nacionalitat.
- Dret a l'educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar.

Quan es va organitzar i recordar les figures necessàries per a cada dret, els consellers es
van repartir en 3 grups. Cada grup es va encarregar de treballar un dret i se'ls va repartir les
figures que havien de retallar i el material necessari com són: fulls, llapis, tisores, cel·lo i pals
de fusta. Els consellers van estar retallant totes les figures i enganxant els pals per tal de

subjectar les imatges. Alhora, els dinamitzadors anaven fent els cartells on estaven escrits
els drets, per tal que els consellers poguessin retallar-los.
Tots els membres del consell d'infants varen estar treballant per tal de poder acabar la tasca
a realitzar, mentre anava sonant música per fer-ho d'una manera més engrescadora.
Finalment, es va acabar quasi tota la feina, però no va donar temps a realitzar la dinàmica
de cloenda, tot i que el treball que s'havia proposat es va enllestir.
Finalment els consellers varen recollir el material i l'aula, deixant la sala tal com l'havien
trobat. En acomiadar als consellers i conselleres, es va informar les famílies de les dates
dels actes i es van repartir tríptics informatius amb tota la informació.
La sessió va acabar a les 19.30 h.

